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PRVNÍ ČTVRTINU ZÁKLADNÍ ČÁSTI ZAKONČÍ 

PRESTIŽNÍ DUEL PROTI PARDUBICÍM 

Tipsport extraliga má za sebou takřka čtvrtinu základní 

části, do jejího navršení zbývá Mountfieldu HK poslední 

duel, a to ne ledajaký. V pátek totiž vyrazí tým Petera 

Draisaitla do Pardubic k prvnímu letošnímu 

východočeskému derby! 

Po dvanácti kolech je Mountfield na sedmé pozici se ziskem 

21 bodů, což je stejný zisk jako má pátá Mladá Boleslav. Na první 

pozici ztrácí Východočeši pět bodů, na lídra – Spartu Praha – však 

mají dva zápasy k dobru. 

Hradečtí v měsíci říjnu nepředvádí nikterak oslnivé výkony, na sbírání 

bodů to však stačí. Po dvou výhrách za sebou (proti Kometě 3:1 a 

Třinci 5:3) přišly dvě porážky (s Plzní 2:6 a v Mladé Boleslavi 1:4), poté 

následovaly tři zápasy, ve kterých Hradec vždy bodoval, dvakrát 

z toho naplno (výhra nad Zlínem 2:1, prohra s Chomutovem 1:2 po 

nájezdech a vítězství proti Karlovým Varům 3:1). 

Posledním soupeřem, se kterým se Mountfield letos ještě nesetkal, jsou 

Pardubice. Ty nedováno vyměnily trenérské duo i generálního manažera, i 

přesto se jim prozatím nepodařilo odrazit se k lepším výsledkům, aktuálně 

jsou s devíti body na dvanácté pozici. 

První čtvrtinu má za sebou také WSM Liga, v té se partnerský klub Hradce, 

Stadion Litoměřice, drží na desáté příčce. 

MICHAL TVRDÍK UKONČIL KARIÉRU, Z KOMETY PŘIŠEL 

ANTONÍN HONEJSEK 

Hned dvě změny se v kádru Mountfieldu udály v posledních dnech. Nejprve 

se rozhodl ukončit z rodinných důvodů svou dlouhou, bohatou a úspěšnou 

kariéru Michal Tvrdík, který odehrál v nejvyšší tuzemské soutěži 18 sezón. 

Rozloučení s kariérou pracovitého hráče proběhlo během utkání proti 

Karlovým Varům, hráč s číslem 12 si užil ovací publika vestoje i skvělé choreo 

hradeckého kotle. 

Nově se naopak pod Bílou věž přesunul Antonín Honejsek. Ten má ve svých třiadvaceti letech na kontě 

kompletní medailovou sadu z Tipsport extraligy, na své úspěchy chce navázat v družině Petera Draisaitla, což 

MICHAL TVRDÍK UKONČIL 

SVOU BOHATOU KARIÉRU! 

Hradecký forvard Michal 

Tvrdík, který působil pod Bílou 

věží pátý rok v řadě, se 

rozhodl z rodinných důvodů 

ukončit profesionální kariéru. 

         

 

 

  

 

 

       

TIPSPORT EXTRALIGA 

1. Sparta Praha 26 

2. Liberec  25 

3. Plzeň  23 

4. Kometa Brno 22 

5. Mladá Boleslav 21 

6. Olomouc  21 

7. Mountfield HK 21 

8. Třinec  17 

9. Chomutov  17 

10. Vítkovice  16 

11. Litvínov  15 

12. Pardubice    9 

13. Zlín     8 

14. Karlovy Vary   8 
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sám potvrdil ve videorozhovoru. Z Komety Brno přišel na hostování do konce sezóny s možností hradeckého 

klubu uplatnit na něj opci. 

V DERBY MLÁDEŽNÍKŮ DOMINUJÍ ZA POSELDNÍ DOBU HRADEČTÍ! 

Junioři si se svým sokem poradili na začátku října, když ho porazili 2:1 po nájezdech. Jejich povedené 

výsledky z letošní sezóny lehce narušil poslední víkend, během něj poprvé letos prohráli dvakrát za sebou, 

když na tripu na východě republiky padli 2:3 s Vítkovicemi i Třincem. I přesto okupují pátou příčku se ziskem 

22 bodů. 

Tabulkou směrem vzhůru stoupají starší dorostenci, kteří si také vyšlápli na rivala z města perníku, a to 

suverénně – 5:1. Jinak tým Jiřího Slabého bodoval v pěti z posledních šesti zápasů, což ho vyneslo až na 

druhou pozici za brněnskou Kometu. 

S Dynamem si poradil také mladší dorost. Ten sice prohrával na ledě Pardubic ještě v 55. minutě 1:3, přesto 

vyhrál 4:3 po nájezdech. Pro hráče ročníku 2000 a 2001 šlo o desátou výhru z jedenácti letošních mačů. Je 

tak jasné, že Soudkovi svěřenci vedou skupinu Střed, a to s náskokem šesti bodů na druhý Liberec. 

Také letos jsou vyhlašování nejlepší hráči mládeže měsíce, za září jsou to František Hnik, Martin Štohanzl a 

Daniel Dvořák. 

UNIVERZITNÍ DERBY ZA DVEŘMI, HRÁČI A-TÝMU 

TRÉNOVALI HOBBY HRÁČE 

Ve čtvrtek 22. října se od 17:30 uskuteční ve velké hale FORTUNA arény 

druhý ročník Derby východočeských univerzit, a to mezi Univerzitou 

Hradec Králové a Univerzitou Pardubice. Po skončení zápasu 

proběhne v malé hale exkluzivní afterparty. 

V nedávném období se hokejisté Mountfieldu HK podepisovali 

hradeckým fanouškům, ti je mohli vidět například ve fanshopu, v baru 

NãPLAVKA, nebo v Rychnově nad Kněžnou, kde vybraní hráči A-týmu 

a staršího dorostu také trénovali hobby brankáře a malé rychnovské 

naděje. 

Nedávno skončily také aukce pořádané hokejovým klubem a společností Profesmedia s.r.o., ve kterých si 

příznivci Hradce Králové vydražili originální hrané černé dresy z loňské sezóny. Druhá dražba, charitativní, 

přinesla díky hokejce Jiřího Šimánka a jeho portrétu 20 tisíc korun, 

které putovaly na dětskou ortopedii Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. 

INDIVIDUÁLNÍ I KOLEKTIVNÍ ÚSPĚCHY 

Na začátku října odchytal v utkání proti Třinci Adam Svoboda podle 

Ondřeje Zamazala z České televize 260. výhru v tuzemské nejvyšší 

soutěži, čímž se v této statistice osamostatnil na čele tabulek. 

Karel Pilař byl zase vyhlášen nejužitečnějším hráčem měsíce září, díky 

čemuž si vysloužil ocenění od společnosti Color Car, která zapůjčila 

zkušenému obránci na týden speciální vůz z její nabídky. Kromě toho 

byl populární „Pilka“ k dispozici fanouškům v off-line rozhovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráči Mountfieldu byli trenéry v Rychnově n/K. 

DO VAŠEHO DIÁŘE: 

22.10.  Univerzitní derby 

23.10.  Východočeské derby 

30.10. Hradec – Olomouc 

13.11.  Hradec – Sparta 

19.11. Koncert Davida Kollera 

12. 2. Královský ples 

* utkání z 11.11. proti Liberci 

přesunuto na 8.12. 
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V Hradci Králové se 20. října konal jednodenní kemp české reprezentace do 16 let, kterého se zúčastnilo hned 

pět hráčů Mountfieldu HK. Kromě tréninkové jednotky odehráli svěřenci Petra Hakena také přípravné utkání 

proti staršímu dorostu Hradce, v němž uspěli Východočeši 3:1. 

Kromě toho se pod Bílou věží konal nábor do kurzů bruslení, ze 140 přihlášených dětí se jich první tréninkové 

jednotky zúčastnilo na devět desítek. 
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Mountfield HK, a.s. 

Komenského 1214 

500 03, Hradec Králové 

495 512 202 

sekretariat@mountfieldhk.cz 

www.mountfieldhk.cz 
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Bc. Jan Vavřina 
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www.mountfieldhk.cz 

http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5882
http://www.mountfieldhk.cz/zapas.asp?id=Cenny-skalp-starsiho-dorostu-v-priprave-porazil-reprezentaci-do-16-let-5811
http://www.mountfieldhk.cz/clanek.asp?id=5813
mailto:sekretariat@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/
mailto:petr.picka@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/
http://www.mountfieldhk.cz/
mailto:jan.vavrina@mountfieldhk.cz
http://www.mountfieldhk.cz/

